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„Légy üdvoz, kikelet és nép- 
szabadság szent hava, március" I 
Ezen a hangon kell intonálni, 
mikor a beköszöntő aktualitásról, a 
tavasz-tlő haváról mondunk éne
ket. Szót ejthetnénk aztán ibo
lyáról, amik apró kék szemekkel 
ábrándosán néznek bárányfölle 
gekre és jó időért imádkoznak az 
egekre, ibolyákról amik áhítatra 
intenek, békére, csak mi nem 
halljuk őket.

De ki törődik most a nép- 
szabadság gyönyörű hónapjával ? 
Talán még az iskolás gyerek sem 
örUl előre március idusának, 
amikor oly szépen és lelkesitően 
beszél majd a tanító ur Petőfiről 
meg a márciuú ifjakról, és azért 
leckét mondani nem kell, a Talpra 
magyar !-t kell esetleg szavalni, 
és lesz vakáció.

Ibolya s más virág, lehetnek 
bőven, virágozhatnak számos ta
vak partján, mert tó ott is van, 
ott is lesz, ahol igazán nem kéne 
De a búza ineg a rozs talán még 
az untauglich lírai költőt is job
ban érdekli most, nem is beszélve 
a fronton harcoló taiglichról. Gye
rekeknek meg unott is lehet már 
a vakáció mert sok iskolában 
szünetet parancsolt a szén, ami 
nincsen. S a szabadság ! Ugyan 
kérem. Már három éve harcolunk 
érte s közben el is felejtettük, 
hogy érte dúl e harc. Most csak 
békét akarunk, békét, az élettel 
szépet, fehéret, vértelent. Hol van 
most a szabadság, hová bujt az 
ágyudörgéstől, szörnyű halál ja
joktól való rettentében? Életük
kel. mindenükkel, még a meg
váltó gondolatainkkal, még a sza
bad képzeletünkkel is rabszolgái 
vagyunk a háborúnak. Holott a 
gáiyarabnak is béklyózatlan röp
penhet a képzelme akár a vég
telenbe, de a miénket lenyűgözi 
és akármi merész és távolra szá
guldásából is visszarántja a fölöt
tünk mindenható nagy ur ; a há
ború !

Pedig nem szabadulunk tőle 
az utolsó nagy próba nélkül, lla r 
colni és gyó'zni! Ezt mondotta 
a német birodalmi kancellár. Az 
amerikai elnök fölhatalmazást kér 
minden hadikészületre -— német 
szövetségesünk ellen. A már har. 
cos ellenségeink régen kijelen
tették, hogy most tavaszra feszí
tik meg minden erejüket. Gyö
nyörű március, nem a szolid ibo- 
lyák, nem a szabadságnak orgo-

názó tavaszi fakadások szent hó- aen a kövatkező intézkedések meg- 
napja leszel, hanem a tüzé, a to-1 tételét látjuk szükségesnek
vább gyújtogató szikráké, a még 
magasbodó vörös lángoké ! Most 
jön a tavaszi nagy próba, bizva 
és remélve, sóvárogva hisszük, 
az utolsó próba. Előbb ezt álljuk 
meg. (Es semmi kétség, hogy biz
ton megálljuk.) Előbb az élet I 
Aztán jöjjön majd ibolyás már
cius, aztán a szent szabadság I

Munkások rekvirálása
Az alispán ur figyelmébe.

(A) Hogy a kormány szükségét 
látta intézkedni a mezei munkák 
elvégzésének biztosítása érdekében, 
beszélő bizonysága annak, hogy 
minden talpalatnyi föld termésére 
égető szükség vau. Es ez fokozot
tan kötelességévé teszi a hivatalos 
köröknek, hogy minden lehetőt el
kövessenek arra, hogy minden do
logképes ember a legodaadóbban 
megtegye ez irányban hazafias kö
telességét.

A múlt tapasztalatai azt bizo
nyítják, hogy a plakátokon való fel- 
hívás, figyelmeztetés, utasítás, fe
nyegetés semmit sem ér. Még a ha
disegély megvonásával való fenye
getést is nagyon sokan kinevetik, 
mert a hatóságnak alig van módjá
ban, hogy plakátirozott intézkedé
seinek érvényt szerezzen.

Azért, hogy a kormány rende
letében foglalt üdvös intencióknak 
megfelelni lehessen oly intézkedésre 
volna égető szükség, mely végre
hajtható, mely alól kibújni nem le
het.

A múlt évi intézkedések azt 
eredményezték, hogy a munkabé
rek folyton — elképzelhetetlen ma
gasságig emelkedtek, ö t  koronán 
alól még a rokkant vén emberek 
sem állottak munkába, akik pedig 
fél annyit sem voltak képesek dol
gozni, mint erősebb társaik, de még 
hátráltatták is a munkát, mert erő
sebb társaik is lassabban dolgoz
tak, hogy a gyengébb kevesebb 
munkája, hátramaradása ne legyeu 
annyira feltűnő. Hallatlan volt a 
szüreti költség is, amikor hatórai 
munkáért szedők 3—4 kor., putto- 
uosoknak 4-5 kor. taposóuak 7 koro
nát kellett fizetni.

Ha a munkabérek nem szabá
lyoztalak és e szabályzatok végre
hajtására a legszigorúbb intézkedé
sek nem tétetnek, akkor megállás 
megint nem lesz, mert a napszámo
sok már most 10 koronás napszám
ról álmodoznak.

Hogy a földraivelósiigyi minisz
ter által az alispánnak küldött ren
deletnek teljesen megfelelni lehoz-

Megállapítandó mindennek előtt 
a munka idő. De nem a rabok mun
kába bocsájtásának és haza vezé- 
nyelésének tekintetbevételével. Mert 
ha azt akarjuk, hogy minden talp
alatnyi föld megkapjon minden 
munkát, akkor nem 7—8 órakor keli 
munkába állam és nem lehet a mun
kát 6—7 órakor elhagyni, hanem 
napkeltétől besetétedósig tartani, 
mint ez előtt volt.

Meg keli állapítani a munkabé
reket, de úgy, hogy annál sem töb
bet kérni, sem fizetni ne legyen 
szabad. Leghelyesebb volna, ha a 
munkaadó a hatóság kezébe fizetné 
be a munkabért.

A munkabérek órára lennének 
megállapitandók, hogy a késedelme
sen érkező vagy a munkából előbb 
kiálló béréből a megtérítés levon
ható legyen. A múlt évi hallatlan 
béremelésnek legfőbb oka az volt, 
hogy a munkaadók, csak hogy szűk 
séges munkájukat elvégezhessék 
egymás ellenére Ígértek többet 
munkásnak.

Öisze kell írni re^uirálni a munka- 
köteles embereket,fuvarosok valamint 
munkaadókat és azt is, hogy kinek 
minő muuka végzésére, mennyi mun
ka ra vau szüksége.

A hatóság által • óéira kiren
delt munkás felügyelő, azután be
osztja a munkásokat minden napra 
oda, ahol akkor, mely munka vég
zésére szükség van. Célszerű volna 
minden csapat egy tagját csapatve
zetőnek minősíteni, rauukakőnyvvel 
ellátni, melybe a muukaadó köteles 
legyen a munkába állás idejét be
jegyezni.

Ha ily rendelkezések tétetné
nek és csak azok ellentmondást nem 
tűrő szigorúsággal végrehajtanának, 
remélni lehet, hogy munkásban nem 
volna hiány és raegmuakálatlan föld 
nem maradna.

f i  háború és a városok
háztartási egyensúlya.

Összeírják a tSbbkiadást.
A magyarországi községek és a 

törvényhatóságok anyagi helyzete 
már a háború előtt sem volt valami 
rózsás: a legtöbb pénzügyi sava- 
rokkal küzdött, amelyeken különféle 
pótadókkal és egyébb jövedelmi for
rások megnyitásával akart segileui. 
A háború országszerte megnagyob
bította még a költségvetésUk defi
citjét és ennek következtébon attól 
kellett félni, hogy háztartásuk tel
jesen összeroppan. A belügyminisz
tériumban aggodalommal nézték a 
helyzetet és már régebben elhztá-

Lapunk mai n é m a  a oldal

rozták, hogy a községeken ez ed
diginél erőteljesebben fognak segí
tem. Ehhez azonban annak megál
lapítása szükséget, milyen többkia
dások merültek fel minden agyas 
község és törvényhatóság budget- 
jében.

A belügyminiszter ezért már 
1915 ben valamennyi törvényható
ság közönségéhez körrendeletét in
tézett a hadiállapot követkaatéban 
a vármegyéket, a városokat és köi- 
ségeket ért károsodások nyilvántar
tása ügyében.

Most azután a belügyrainisater 
ebben az ügyben újabb randeletet 
adott ki, amelyben meghagyja, hogy 
a háborúi többkiadások tábláaatába 
ae kell venni azokat aa össaegeket 
is, amelyeket az alkalmazottak egy- 
szersmiudenkori segélye óimén, a 
családi pótlékot helyettesítő rendkí
vüli évi segélye címén a háromnál 
több gyermekkel bíró alkalmazottak 
részére ; katonai szolgálatra .a had
járat alkalmatlanná vált alkalma
zottak részére nyugdíj, úgyszintén 
katonai szolgálat közben elhal- al
kalmazottak után temetési járulék, 
özvegyi nyugdíj és nevelési járulék 
címén ; a hadiállapot folytán ssük- 
sógesse vált különféle megállapítá
sok céljaira kiküldött alkalmazottak 
költségei ciraón és végUl menekült 
családok és gyermekeik elhelyezési 
és tartási külttógei óimén véglege
sen a vármegye, a területén lévő 
rendezett tanácsú városok, vala
mint a községek terhére fizetteizék ki.

E rendelet kiadása nyomán az 
a hir terjedt el, hogy a háború foly
tán szenvedett károkat akaija a mi
nisztérium összeiratni és azután meg
téríteni. Mint magából a rendeletből 
kiderült, erről szó sincsen. A kor
mány érzi, hogy tenni kell valamit 
az anyagi bajokkal küzdő közsé
gekért és maga is kiváncsi, milyen 
többlet költséget esinált a háború: 
de hogy mikor és milyen módon 
fog rajtuk segíteni, az még a mets
sze jövő kérdése.

fi hadiözvegyek
nyugöijelőlegét ki kell adni.

fi pénzügyminiszter rendeleté.
Rendkívül nagy fontossággal 

bíró rendeletét bocsátott ki a napok* 
bao Teleaiky János pénaügyminisatsr. 
A rendelet hivatva van megszüntetni 
azokat az anomáliákat, amelyek a 
katonai özvegyi nyugdijak kiadása 
körül előfordultak. Kgy régebbi 
rendelet szerint ugyanié a kösségi 
elöljáróságok a katonai öavsgyeknek 
a katonai nyugdij folyósításáig a



18. szám (2) FELSO M AGYARO RSZAG I H ÍRLAP Kedd, március 6.

nyugdíj egy havi összegét előleg' 
képen folyósítani kötelesek. A kős
ségi pémtárak est a legtöbb esetben 
elmulaaatották. amiről a péntügy- 
miniszter is értesült és kiadta a 
fentebb Jeleett szigorú rendeletét. A 
rendeletről a hadsegélyezéei hivatal 
következő tájékoztatást adta ki:

A m. kir. pénzügyminisztérium 
2000,90b. szám alatt elrendelte, hogy 
a háború alatt vagy annak követkéz- 
tébeu elesetteknek, eltűnteknek vagy 
meghaltakoak özvegyei és árvái 
résiére a kir. pénsügyigazgatóság 
által utalványozandó összegből 
köiségi elöljáróság — városi tauáos 
— a katonai nyugdíj folyósításáig 
az illető özvegyet vagy árvát meg 
illető katonai ellátásnak egy-egy havi 
Össiegét előlegkópeu folyósítsa.

Különböző panaszokból a pénz
ügyminisztérium arról győződött meg 
hogy a kössógi elöljáróságok — vá
rosi tanácsok — csak ritkán élnek 
esen felhatalmazással és az egyébként 
megadható előlegek utalványozását 
az előlegek kétséges visszafizetése 
miatt megtagadják.

Hogy ezen hadiözvegyek és 
árvák ne maradjanak a nyugdíj 
megállapításáig minden támasz nél
kül, a pénzügyminisztérium újból 
elrendelte, hogy az illető községi 
elöljáróságok a ny ugdijelőleget fo
lyósítsák és egyúttal elrendelte, hogy 
az elesettek családjai részére a kir. 
adóhivatalnál utalváuyozaudó öz
vegyi nyugdíj első részletének fel
vételéről az igényjogosult által ki
állított nyugtán az elöljáróságok a 
szokásos záradékon kívül azt is rá
vezessék, hogy ez illető ,kapott-e 
nyugdijelőleget ó» meunyit.

Eszel elejét kívánta venni a 
pénzügyminisztérium az elöljárósá
goknál az előleg kiadása körül fel- 
merü t aggályoknak.

KMVnvélem ény
a z  izr. la á n y a g y le t  
Han g  v e r se n y  ö r ő l.

L n i i  a szerkesztőhöz. *
A poklok minden ördögét a 

világra saabaditó entente jelegzetes 
vonása, minden eszközt megragadni, 
felhasználni ahhoz, hogy a kitűzött 
célját elérhesse 1 Szerkesztő Uram. 
Éa vagyok az entente. Megkérem, 
követelem, parancsolom, ha nem 
teaii szerelemből, úgy fizetek a cik
kért, adja közre ezt az írásomat. 
Belepusztulok, ha (esküszöm, hogy 
csak ezúttal egyszer) az arra hiva
tottak kezéből a tollat ki nem üthe
tem. Szerkesztő Uram I Megölne a 
szégyen, ha nyugodtan nézném, mint 
diozőri Kertész ödöD, Ambrózy 
Ágoston, vagy a legfrissebb újságíró 
fiók György Lajos, agyba-főbe az 
állítólagos újságíró collegát, Láuczi 
Aladárt, vagy a minden lében kauái 
Friss Heimant. BeUdögleuék annak 
olvasásába, hogy Láncai Aladár egy 
ideális szép újságíró, jó vénáju 
színész, előkelő megjelenésű szeladon, 
aki képes megváltoztatni leányoknak 
megrögzött férfiak iránt táplált ellen- 
■aenvét.

Mented elvinne a feue, ha Friss 
Heimanról, a soha elég jókor meg
jelenő mászó tűzoltó paranosuokról, 
nyomtatott betűvel azt olvasnám,

* Engedvo az erőszaknak, a cikkíró 
terrorjának, ingyen adjuk küzzé u ro- 
ferádát, r

hogy sikerült ueki a nagyközönség 
kíváncsiságának és megelégedésének 
tíizót teljességében lokalizálni és 
sikerült neki azt az előítéletet meg- 
dönteni, hogy a helybeli műkedvelők 
képtelenek olyan nívós előadá
sokat produkálni, amely kizárttá 
teszi a drágán megfizetett idegenbeli 
hivatottak — művészek jövendőbeli 
fellépéseit.

Hát most már tetszik tudni, mit 
akarok.

Megakarom ny illan, leplezetlenül 
mondani véleményemet arról a nárora 
órai, szünetekkel együtt négy órai 
gyötrelemről, amiben engem azok az 
urak részesítettek. Először is tartozom 
egy kijelentéssel Szerkesztő Ur. 
Szerelmes vagyok. Csak egy baj van, 
nem tudom, hogy melyikbe. Sze
ressem-e Kiéin líózsit pompás meg
jelenéséért, alakjáért és megértéséért, 
amellyel a mély értelmű háború* 
proiógot elmondotta, szeressem e 
Fuchs Böskót, Tizián szerelméhez 
hasonló sötét, bronz-vörös csodaszép 
hajáért, színjátszó tehetségéért, a 
mellyel hivatásos művésznőket meg
szégyenítő rutinnal játszotta végig 
a feivilugosodott bakfis nehéz sze
repét; Lenkei ILjualt éjfekete hajá
ért, mélytüzű csillogó szeméért, az 
örökösen zsörtölődő, tetszeni vágyó 
(tetszett is) idősebb leány szerepében, 
Ibit a iegjoübau pergő nyelvecszéjért; 
szinte robbanó temperamentumáért, 
az t legáns megjeleuésü, komoly el
vált asszony t játszó gyönyörű ilkovics 
Ellát; a szobaleáuyok gyöngyét Ue- 
üsey Sárit, aki ilyen minőségében 
egy piiiauaíra sem maradna hely 
ueikül; a kis szerepében kiváló ében- 
hajU angyalt, Laudesmann E lat, a 
minden gimnazisták szerelmének ál
landó és maradandó tárgyát, ilirsch 
Dodot és aki szép fiatal leány létére 

Jeguthezebb szerepre, öreg nőt 
játszani vállalkozott, Török Bertát, 

fess, formás Nemes Sárit, aki apró 
szerepét bájjá1, kedves ügyességgel 
játszotta, Szerkesztő Ur, be<ebolou 
dúlok, melyiket szeressem?

Klein Magdát, aki araellé, hogy 
szép, még annyi drámai színjátszó 
tehetséggel is rendelkezik, hogy 
szavalatával valóságos t Harisba hozta 

közönséget ; Fuohs Muuyát, aki 
milyen fiatal korara, oiyau öreg 

kiforrott tehetségű zongora-művésznő; 
avagy az egész uagyaiauyu előadás 
faradhatatlau buzgairau létrehozóját, 
az egyesület ági is eiuókuőjet, Mar- 
kovics Terkát. Nagy Ei*at, aai azon
ban már sajnos besetzt, a Zemplén 
szerkesztő Nácija mondja meuyasz- 
szonyáuak és aki o yau tökéletes 
precizitással látta el a zongora kísé
retet, hogy Helliuger dr, a fti.e 
hegyén túl is szerelmes lett bele. 
Nem tudok választani. Hol az egyikbe, 
hol a másikba, de annyi szent, ret
tentő szerelmes vagyok. És annyira 
megyek az imádással, hogy rajongója 
lettem Uuth Zoltánnak, as országos 
uevü művész-embernek, akinek ké
pességeit nálam hivatottabbak min
den hangversenye után fgyértülmüieg 
elismerik, hódolója lettem, dr. Fürst- 
nek gyöuyörü csengő hangjáért; 
érzelmes énekéért, Kelen Lajos dók- 
torkának, aki ügyes előadásáért meg
érdemelte volna, hogy az az irigy 
Friss ileiman ne a színfalak mögött 
szerepeltesse.

Csodálója lettem annak a másik 
Friss Heirnanuak, aki gyönyörű szép 
két dilával ulérzókenyitette azt a

közönséget, amely pedig már meg
szokta óh érdeméhez méltóan sok 
tapssal houorálja Heimuska danázá- 
sát és elismerésem sárga lobogóját 
meghajtom azelőtt a városi számvevő 
előtt, aki újságírónak jó, sziuészuek 
még jobb, mint az a másik Lánczy 
Aladár.

Egyszóval az előadásnak vége 
és én itt állok reménytelenül szerel 
mezen, meg nem nyúzva horribilis 
belépti-dijjal és azzal az örök kér 
déssel: Minek nekünk drága pénzért 
idegen műkedvelő, amikor prófétáin
kat megtaláljuk városunkban is, 
akik tudnak produkálni olyat, ami a 
közigónyeket kielégíti és nem von 
el jogtalanul nehéz pénzeket abból 
az összegből, amit az áldozatkész 
közönség a szegények nyomorának 
enyhítésére adott össze.

Szerkesztő Ur készséges hive:
R. K.

H Í R E K .

— Adóügyi kinevezések. A m.
kir. pénzügyminiszter a sátoraljaúj
helyi kir. pénzügy igazgatósághoz 
ideiglenes minőségű adóügyi bizto 
sokka kinevezte: dr. Berger Józsel 
dr. Fisch Jenő, dr. Moskovits Mór 
ügyvédeket. — Medveczky Lajos 
nagymiháiyi adóhivatali gyakoruo 
kot a szerencsi m. kir. adóhivatal
hoz adótisatnek nevezte ki.

— Halálozás. íSpisowszky Imre, 
Zempléuvarmegye levéltarnoka 56 
eves torsban hirtelen elhunyt. T 
metese folyó hó ü au megy végbe.

— „A Malbisch Arumim" szegény 
gyermekeket felruházó egyesület f. 
hó 7 ón szerdán délután 2 órakor 
rendkívüli küzgyü.óst tart az orih. 
izr. hitközség irodájában. Miután 
több fontos tárgy kerül napirendre, 
béreinek a t. tagok, hogy minél szá
mosabban megjeieuui szíveskedjenek.

— Elítélt árdrágító. A gáiszécsi 
járás tőszoigabiraja, Urünberger f a 
iamon gáiszécsi lakost 100 kor. pénz
bírságra Ítélte, mórt tehéntúrót ma 
gashbb ár elérőbe céljából felhal
mozott.

— Elfogott betöröbanda. A rend
őrség hosszú kutatás után elfogta 
Bodnár Lajos, Mihaiik András, Kososo 
lstvau betörőket. A tettesek Büohser 
József, özv. Vadaszy Autainé, Fe 
rencsak Endre, Edelheit Menyhárt, 
ozv. B umenfeidue, Drotar András 
V argaué, Kein Mór karara elköve 
tett betöréseket, mind beüsmertók 
Az ellopott élelmiszereket, libákat 
malacokat, bort, Boukát, tyúkokat 
legnagyobbrészt elfogyasztották, ami 
rnegiu radt, azt orgazdáiknál értó- 
kési tettók.

Ftltldi fzcrkasztö: Landeamann Miksa

Mai távirataink.
Váltakozó harcok

az olasz fronton.
Budapest, márc. 5.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti: 
Olasz hadszíntér:

A tengermelléki arcvonalon 
a tüzérségi és aknavető tűz az idő 
derűsebbre fordultával ismét élén 
kebb volt. Kste az olaszok erő
sen lőtték Konstanjewicat. Dőlje

közelében Tolmeinnél a AT. gya
logezred járőrei egészen az ellen
ségnek egy hátsó futó árkáig 
nyomultak előre. Leverték annak 
legénységét és tíz fogollyal tér
tek vissza anélkül, hogy maguk 
veszteséget szenvedtek volna.

A tiroli keleti arcvonalon az 
olaszok a San Pellerigno völgytől 
északra támadást intéztek a Cima 
di Costadella ellen, ide-oda inga
dozó harc után sikerült egyik 
előállásunkat birtokukba keríteniük, 
a harc még nem fejeződött be. 
Olasz és délkeleti hadszíntér: 

Nincs jelenteni való.

HÖFER altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Ház e ladó
a Jókai-utcza 34. sz., a Deák- 
utcza 29. számú átjáró ház, 
továbbá Jósika-utcza 8. számú 
ház eladó.

G ro ssm a n  D ávid ,
Kossuth Ferencz-u. 9.

Használt zongorát és 
„ Schunda“

___  czimbalmot
veszek. Ajánl, a kiadóhivatalba.
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o  H á z  |
O  e la d ó .  É r te k e z n i q  

u g y a n o t t  le h e t .  q
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%  jó házból való jiu

tanulónak
•  könyvnyomdánkban •  
f i z e té s s e l  felvétetik.

Kl e i n  J ó z s e f
szobafestő tapétázó és mázoló 
Saujhely, Rákőczi-u. 63.

I-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Telephon 22. sz.

Eladó ház.
Jókay-utcza 39. szám alatti 

magányos ház, amely áll 4 
szoba, előszoba, fürdőszoba, 
konyha, éléskamara, pincze, 
nagy gyümölcsös kert és egyéb 
mellékhelyiségekből e l a d d .

Bőv. felvitAgositds ugyanott.
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